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Gantt..…إعداد جدول زمني Chart

·  ص 11:58 في 2007, 8أبریل 

؟Gantt Chartالجدول الزمني أو خریطة جانت أو ما ھي خریطة

دول الزمني ھي عبارة عن َرسم بیاني یوضح الجدول الزمني لعمل ما مثل مشروع إنشائي َخریطة الج
ھذه الخریطة َتستخدم . أو عملیة صیانة أو عملیة تطویر أو مشروع تطویر وتصنیع وتسویق ُمنتج جدید

 لُتوضح الزمن الذي تستغرقھ كل خطوة من خطوات المشروع ومتى تبدأ Barsالخطوط العرضیة 
وبالتالي فھذه الخریطة تساعدنا على التخطیط للمشروع وعلى نقل ھذا التخطیط لمدیرینا . نتھيومتى ت

ھذه الخریطة ُتعتبر وسیلة جیدة جدا في متابعة َتطور األعمال . وزمالئنا وكل من لھ عالقة بالمشروع
 لتحدید الوقت فیمكننا ان نستخدم خطوطا أفقیة أخرى. وعرض ھذه المتابعة بشكل یسھل استعابھ بسرعة

الفعلي لتنفیذ األعمال بمعنى أن الخریطة یظھر علیھا الزمن المخطط والفعلي

 ومازالت مستخدمة حتى 1917 والذي ابتدعھا في عام Henery Ganttھذه الخریطة منسوبة إلى 
اآلن بل ھي أشھر وسیلة مستخدمة في عرض الجداول الزمنیة

ما أھمیة إعداد جدول زمني؟

وماذا لو لم ُنعد جدول زمني للمشروع؟ إذن ال یعلم أحٌد متي ینتھي :  السؤال بطریقة أخرىدعنا نسأل
المشروع وال ُیمكننا توقع الخطوات التي تؤثر على انتھاء المشروع بسرعة وال یمكننا تمییز الخطوات 

ي المشروع من معرفة التي یمكننا القیام بھا في آٍن واحد وال یمكننا تنظیم مواردنا وال یمكن للعاملین ف
متى یأتي َدوُرھم في المشروع والیمكن للمشاریع األخرى َتنسیق أعمالھا مع ھذا المشروع

الجدول الزمني یجعلنا نخطط للمشروع بشكل جید إذ أنھ یوضح لنا الموارد المطلوبة وكیفیة استغاللھا 
متواز أو عن طریق بدء بعض ویساعدنا على تقلیل زمن التنفیذ عن طریق تنفیذ بعض الخطوات بشكل 

كذلك فإن الجدول الزمني ھو وسیلة للتنسیق مع كافة األطراف المشاركة . الخطوات في مرحلة مبكرة
والمتأثرة بالمشروع أو خطواتھ

كیف ستسیر األمور؟ . وافترض أننا لم نعد جدول زمني. افترض أننا سنقوم بعملیة تركیب ماكینة جدیدة
عندما نحتاج لمسئولي التركیبات . ننا نعمل بمعدل جید ألنھ ال توجد أي خطة ُمسبَّقةلن نستطیع أن نقول أ

المیكانیكیة سُنفاجئھم بالطلب وقد یكونون غیر مستعدین وكذلك الحال عندما نحتاج مسئولي التركیبات 
یكانیكیة قد یكون من الممكن أن نقوم ببعض االعمال الكھربیة والم. الكھربیة ومسئولي التشغیل وھكذا

قد ُنفاجأ في وقت متأخر أن عملیة ما لم یتم إجراؤھا . بشكل متواٍز لضغط الوقت ولكننا لن ننتبھ لذلك
كذلك فإن تنسیق استخدام . سوف تتسببب في تعطیل كل شيء مع أنھ كان یمكن تنفیذھا في أي وقت سابق

.مال المختلفة سیكون مشكلة كبیرةبین األع.) …مثل أدوات النقل أو الحمل أو أجھزة الحاسوب(الموارد 
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؟ أال یكفي أن نكتب كل شيء Gantt Chartإن كان والبد من إعداد جدول زمني فلماذا خریطة جانت
في جدول؟ إن خریطة الجدول الزمني سھلة الفھم وقراءتھا أیسر بكثیر من قراءة جدول بھ بعص 

الحظ أن إعداد خریطة الجدول الزمني ال . عیدولذلك فھي شائعة االستخدام منذ زمن ب. المواعید واألزمنة
یتطلب وقتًا كبیرا في رسمھا ألن برامج الحاسوب تجعل ھذا یسیرا بل ولو رسمت بالید فإنھا ال تأخذ وقتا 

كبیرا

كیف تقوم بإعداد جدول زمني؟

:لنبدأ بجدول زمني بسیط

ة للجدول وتارخ اكتب اسم المشروع أو العملیة أعلى الصفحة مع اسم الجھة المصدر
اإلصدار

ارسم جدوال مكونا من عمود صغیر إلى الیمین واآلخر بباقي عرض الصفحة

َدوِّن األعمال في العمود األیمن

َضع مقیاسا للزمن أعلى العمود األیسر

ارسم خطا أو مستطیال یوضح زمن تنفیذ كل خطوة من الخطوات

وذجیة لعمل ما ولكنھا مجرد أمثلة لتوضیح طریقة جمیع األمثلة المذكورة ال تمثل خطوات نم: ملحوظة
إعداد خریطة جدول زمني
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بعد التنفیذ یمكننا أن نوضح الزمن الفعلي للتنفیذ مقارنة بالمخطط كما بالشكل ادناه

 

لمشرفین على مدار عدة انظر إلى المثال التالي الذي یوضح جدول تدریب مجموعات العاملین وكذلك ا
الحظ سھولة فھم مواعید التدریب. أسابیع

 

ھذا المثال یوضح . انظر إلى المثال التالي الذي یوضح الجدول الزمني ألعمال افتتاح مركز للحاسوب
جموعة باللون توضیح الجدول اإلجمالي لكل مكیف أمكن تقسیم االعمال إلى عدة مجموعات وكیفیة

األزرق
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ُیمكنك أن تضیف بعض األعمدة التوضیحیة للجدول الزمني مثل رقم مسلسل في أقصى الیمین، واسم المسئول عن 
یمكننا أن .  یمكنك إضافة مالحظات أسفل الجدول حسب الحاجةكذلك. كل عمل في عمود تالي لعمود األعمال

 أو أحد البرامج Excel أو إكسل MSWordنستخدم أحد البرامج شائعة االستخدام مثل میكروسوفت وورد 

 أو غیرھا إلعداد خریطة جانتMSProjectمیكروسوفت بروجكت المتقدمة مثل

 أفضل التوقعات لألوقات التي تستغرقھا كل خطوة من المھم أن یتم إعداد الجدول الزمني بناء على
أحیانا . ھذا یعني أن یتم اسشارة كل األطراف المشاركة في المشروع. وكذلك التسلسل الالزم للخطوات

یحاول المدیرون فرض جدول زمني أقصر مما ھو متوقع لتحفیز العاملین على الوصول إلى نتائج 
الحظ أن . التخفیض في مدة التنفیذ عن وعي بظروف العملھذا قد یكون مفیدا إن كان ھذا . أفضل

الجدول الزمني القصیر جدا یجعل العاملین یفقدون األمل في تحقیقھ ولذلك فقد یعملون ببطء شدید ألنھم 
لذلك فإنھ ینبغي . على أي حال ُمالمون وإما أن یحاولوا تحقیق الجدول الزمني على حساب جودة العمل

ن المتوقع على أساس الخبرة السابقة ورأي المختصینأن یكون تقدیر الزم

ماذا بعد إعداد الجدول الزمني؟

أحیانا یتم إعداد جدول زمني لكي یكون ھناك جدول زمني أي أن الموضوع یتم كاستكمال أوراق رسمیة 
 البد أن یتم إعداد الجدول الزمني بعنایة وباتفاق. ولیس عن َقناعة وفھم لقیمة وجود جدول زمني

ثم بعد ذلك یتم متابعة تنفیذ الجدول الزمني وُتحاول جمیع األطراف . األطراف المشاركة في العمل
االلتزام بھ ویقوم المدیرون بالمتابعة وتحدید أسباب أي حیود عن الجدول الزمني الموضوع وذلك بشكل 

بالكامل والمشاكل التي أدت لتأخر بعد االنتھاء من العمل یتم تقییم عملیة التنفیذ . دوري أثناء عملیة التنفیذ
كذلك فإنھ من . التنفیذ إن كان ھناك تأخیر ویتم حفظ ھذه المعلومات لالستفادة منھا في المرات القادمة

. خالل متابعة التنفیذ فإننا قد نجد أن تنفیذ خطوتین في وقت واحد قد تسبب في تعطیل العمل أو العكس
االستغناء عنھا وذلك بإجرائھا مسبقا مثل أن یتم تجمیع بعض كذلك قد نالحظ أن بعض الخطوات یمكن 

األجزاء ویتم استبدال المجموعة بدال من استبدال كل جزء على حدة أو أن یتم شراء أدوات تساعدنا على 
أداء العمل بسرعة

وكیف لي أن أعرف الزمن الذي سیستغرقھ عمل أقوم بھ ألول مرة؟

فھي عملیة تقدیریة . زمن الذي تستغرقھ كل خطوة من خطوات العملالجدول الزمني عبارة عن تقدیر لل
أنت عندما تستقیظ في الصباح وُتقرر ارتداء مالبس . تھدف لتنظیم ومتابعة العمل ولكنھا َتحتمل الخطأ

ھل تستطیع معرفة الطقس تحدیدا؟ بالطبع ال ولكنك . ذلك الیومثقیلة أو خفیفة فإنك تقدر حالة الطقس في
أحسن تقدیر بناء على حالة الطقس قبل خروجك وربما بناء على النشرة الجویة التي تحتمل تستخدم 

حتى وإن كان العمل یتم ألول مرة . فكذلك الجدول الزمني نحاول الوصول فیھ ألحسن تقدیر. الخطأ أیضا
ي تقدیرا جیدا أن نعطتشابھ العمل مع أعمال أخرى وبناء على فھمنا للعملفالشك أنھ یمكننا بناًء على 

في معظم األوقات

في المشاریع الصغیرة التي تقوم بھا جھة واحدة كإصالح عطل كھربي أو تعیین موظفین جدد فقد یكون 
أما في المشاریع التي یشترك فیھا أكثر من جھة . بإمكان شخص واحد تقدیر األوقات الالزمة لكل خطوة
یر األوقات الالزمة لكل خطوة من الخطوات التي أو تخصص فینبغي استشارة الجھات المختصة في تقد

نھدف الحظ أننا. یقومون بھا خاصة إذا كانت ھذه الخطوات لیس لھا جداول زمنیة في مشاریع سابقة
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بالجدول الزمني إلى تنسیق العمل وال نھدف إلى فرض جدول زمني ال عالقة لھ بالواقع مما یتسبب في 
وتُّرتعطیل العمل وإصابة جو العمل بالت

عليَّ أن أفترض أوقاتًا طویلة لكل خطوة لكي أظھر في النھایة وكأنني قمت بإنجاز العمل في وقت 
!!!قیاسي

ھذه أحد آفات إعداد الجدول الزمني وھو أن یزعم المسئول عن العمل أو عن خطوة فیھ أنھ یحتاج 
م أنھ یحتاج َعشر ساعات بینما ِضعف أو َأضعاف الوقت الذي یعتقد ھو أنھ یحتاجھ فعًال بمعنى أن َیزع

سوف الھدف من ذلك أن َیضمن أنھ في جمیع األحوال. ھو یعلم أنھ یحتاج من ساعتین إلى أربع ساعات
فأنت . ھذا إخالل باألمانة. یقوم بالعمل في وقت أقل من المخطط وبذلك یكون َمشكورا في كل األحیان

الحظ أن الكذب في خریطة جانت أو .  تكون صادقًاعندما تسأل عن الوقت الذي تحتاجھ فإنك البد وأن
إما أن تكون صادقا أو أن تكون كاذبا. الجدول الزمني ھو كأي كذب

كذلك فإننا . المتابعة الجیدة لتنفیذ الجدول الزمني قد ُتبین الحاالت التي یبالغ فیھا المسئول عن العمل
یتم الرجوع إلیھا عند القیام بأعمال مماثلة فإننا عندما نحتفظ بالجداول الزمنیة المخططة والفعلیة بحیث 

بذلك نتغلب . نستطیع أن َنعتبر أن زمن التنفیذ الفعلي في المرة السابقة ھو المخطط في المرة القادمة
بشكل ما على المبالغة في تقدیر الزمن

یر بدون تقدیر من الدوافع للكذب في إعداد الجداول الزمنیة أن ُیالم المسئول عن العمل عن أي تأخ
یجب على المدیرین إدراك أن ھذا ال یدفعھ إلى إتقان عملھ في . لظروف العمل التي أدت إلى التأخیر

المرة القادمة ولكنھ یدفعھ لتجنب اللوم بأي طریقة

ألیس من األفضل توفیر ھذا الوقت وھذا المجھود؟. الجداول الزمنیة تحتاج وقتا إلعدادھا

ستھلك وقتا ومجھودا ولكن الفائدة منھا أكبر بكثیر من المجھود المبذول في نعم الجداول الزمنیة ت
غالبا ما . الحظ قیمة الوقت الذي یضیع أثناء تنفیذ العمل نتیجة سوء التخطیط أو سوء التنسیق. إعدادھا

لسوق أو یكون أي تأخیر في التنفیذ لھ قیمة مادیة عالیة مثل توقف اإلنتاج أو تأخر ظھور المنتج الجدید ل
وجود غرامات تأخیر وغیر ذلك

متى ال یكون من المفید إعداد جدول زمني؟

ولكن . عندما یكون األمر بسیطا وغیر متعلق بأفراد كثیرة ولیس أمرا ذي بال مثل أن تقوم بكتابة خطاب
ل قد یكون االمر متعلق بشخص واحد وال یھتم بھ غیره ومع ذلك یكون من المفید أن یقوم بإعداد جدو

مثال ذلك أن . لماذا؟ ألن ھذا یساعده على متابعة نفسھ في التنفیذ ومعرفة الموارد المطلوبة للتنفیذ. زمني
تقرر أن تقوم بتنفیذ عمل ما على مدار عدة سنوات أو عدة أشھر كأن تقوم بتطویر مھاراتك في شيء ما 

الجدول الزمني .  بمشروع دراسيأو تقوم باإلعداد للزواج أو تقوم بالتجھیز لمشروعك الخاص أو تقوم
.ُیشجعك على تنفیذ خطتنك والوصول إلى ھدفك ویساعدك في اإلعداد لكل شيءفي ھذه الحالة

ألیس من األفضل أن ُأخفي الجدول الزمني عن المرؤوسین لكي یظلوا متحفزین؟

ذ لكي یكونوا دائما بعض المدیرین یتصور أن علیھ أن ُیخبر المرؤوسین دائما بأنھم متأخرین في التنفی
بالطبع ھذا ال یخلو من الكذب علیھم وھذا أمر مرفوض في جمیع . ھذا أسلوب غیر سلیم. متحفزین
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وبالطبع ینكشف . كما وأنھ ال ُیشعر العاملین بالمشاركة الحقیقیة ویجعلھم یفقدون الثقة في المدیر. االحوال
باالجتھاد لتنفیذ العمل في وقت أقلاالمر لھم ویجعلھم ذلك ال یستجیبون لطلب المدیر لھم 

!ال تخاطر بأمان العاملین لكي تلتزم بالجدول الزمني

. كثیرا ما یقوم العاملون والمدیرون بالتنازل عن احتیاطات األمان لكي یتم انھاء العمل في أقل مدة زمنیة
. د أو ساق أحد العاملینھذا أمر خاطئ تماما ألن أي خسائر مادیة لتأخر العمل لن ُتساوي فقد أصبع أو ی

. علیك أن ُتصر على االلتزام بمبادئ األمان الصناعي وأن تأخذھا في الُحسبان عند إعداد الجدول الزمني
ھذا ال یعني افتعال مشكالت . حتى وإن تسببت ھذه االحتیاطات في تأخیر التنفیذ فالبد من االلتزام بھا

باإلضافة . دئ المعروفة لألمان الصناعي والصحة المھنیةغیر حقیقیة ولكن المطلوب ھو االلتزام بالمبا
وكذلك . لذلك فإن عدم االلتزام بمبادئ األمان قد یؤدي إلى إصابات وحوادث ینتج عنھا تأخر العمل كثیرا

.قد تحدث بعض الحوادث التي ینتج عنھا تلف لآلالت أو المواد مما یؤدي إلى تأخر التنفیذ

لجداول الزمنیة المذكورة في المقالة بالضغط على الرابط التاليیمكنك تحمیل ملف إكسل بھ ا

k40fioycfr/shared/net.box.www://http
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الزمنیةأسبقیة المھام في الجداول

·  ص 11:27 في 2007, 5نوفمبر 

ال یمكن القیام بھا إال بعد انتھاء مھام أخرى ) األعمال( نجد أن بعض المھام إعداد الجداول الزمنیةعند 
نتناول في ھذه المقالة توضیحا لكیفیة التعامل . وبعض المھام ال یمكن البدء فیھا إال مع بدایة مھام أخرى

.مع ھذه المھام المعتمدة على بعضھا البعض

القراءة في : فربما قّسمت العمل إلى أربع مھاموتسلیمھ   عند وضع جدول زمني لكتابة بحث: مثال
ما ھي العالقة بین ھذه المھام؟. الموضوع، كتابة البحث، مراجعة البحث، طباعة البحث، تسلیم البحث

كثیر من األحیان ستبدأ الكتابة بعد فترة من بدایة بالطبع البد أن تبدأ بالقراءة ثم یتبع ذلك الكتابة ولكن في 
ماذا عن المراجعة؟ إن المراجعة قد تبدأ بعد الكتابة أو أثناءھا فقد . القراءة ولن تنتظر النتھاء القراءة

ماذا عن طباعة البحث النھائیة؟ إنھا البد أن تبدأ بعد انتھاء القراءة والكتابة . تراجع كل جزء تكتبھ
ثم ماذا ). الطبع قد تكون ھناك طباعة أثناء الكتابة ولكن المقصود ھنا ھو الطباعة النھائیةب(والمراجعة 

.عن تسلیم البحث؟ إنھ البد وأن یحدث بعد انتھاء الطباعة

تعتمد على بعضھا البعض بأشكال مختلفة والبد أن نراعي ذلك عند إعداد الجدول كما ترى فإن المھام 
الشكل التالي یوضح جدوال زمنیا مقترحا إلعداد البحث ویأخذ في االعتبار أسبقیة . الزمني وعند تحدیثھ

.بعض البنود

:مالعالقات المختلفة بین المھا

 مثل مھمة تعلم علم ما مع مھمة تعلم علم آخر ال عالقة لھ باألول مثل تعلم مھام ال تعتمد على بعضھا -1
ھذه المھام قد یبدأ وینتھي أي منھا بغض النظر عن . الحساب وتعلم الرسم أو تعلم الفیزیاء وتعلم التاریخ

 وال یلزم تغییر بدایة أو نھایة مھمة بناء اآلخر أي أنھ یمكننا تحدید أي وقت لبدایة أي مھمة حسبما نرید
على تغیر موعد مھمة أخرى
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 مثل مھمة تسلیم البحث التي البد أن تبدأ بعد انتھاء مھمة مھام یجب أن تبدأ بعد انتھاء مھمة اخرى -2
. اخرى فھذه المھام ال یمكن أن تبدأ إال بعد انتھاء مھمة .طباعة البحث أو تعلم الفیزیاء بعد تعلم الحساب

المثال التالي یوضح ذلك . ھذه العالقة ھي أشھر عالقة ألنھا تحدث بشكل طبیعي في كثیر من المھام
الحظ أن ھذا الیمنع أن یبدأ . حیث الیمكن أن یبدأ المستوى الثاني فبل انتھاء دراسة المستوى األول
ى األولالمستوى الثاني بعد األول بمدة زمنیة ولكنھ لن یبدا قبل انتھاء المستو

تئجار عربة لنقل أغراض من مكان لمكان  مثل أن تقوم باسمھام یجب أن تبدأ مع بدایة مھمة أخرى -3
الشكل التالي یوضح ذلك مع مالحظة أن نقل . آخر فإن عملیة النقل تبدأ مع بدایة التأجیر ولیس قبل ذلك

األجھزة یأتي بعد نقل المكاتب

 مثل مھمة كتابة البحث والتي تبدأ بعد بدایة بفترة محددة  مھام تبدأ بعد أو قبل بدایة مھام أخرى-4
یات دھان الحوائط والتي وكذلك عمل). حسب حجم البحث(القراءة بوقت محدود مثل یومان او أسبوع 

البد أن تبدأ بعد انتھاء عملیات تبطین الحوائط بفترة تكفي لجفاف مادة التبطین كما ھو موضح في المثال 
التالي

ھذه ھي أكثر العالقات استخداما وھناك عالقات أخرى مثل أال تنتھي مھمة قبل انتھاء مھمة أخرى أو أال 
بصفة عامة فإن األمر یسیر فإن معرفة العالقات عند تنفیذ مشروع . تنتھي مھمة قبل بدایة مھمة أخرى

فال تنزعج من غرابة ھذه العالقات فإنھ عند التطبیق تجد . ا تكون واضحة لمن یفھم تفاصیل المشروعم
.أنك تعرف تماما نوع العالقة بین المھام

كیف یمكن تطبیق ذلك؟

:ھناك طرق مختلفة لتنفیذ ذلك

 أن تخصص  تستخدم برنامجا غیر متخصص أو تقوم بكتابة الجدول الزمني یدویا فیمكنك إن كنت-ا
عمود لكتابة المھام التي تعتمد علیھا كل مھمة وبالتالي فإنك تقوم بوضعھا في الجدول في ترتیبھا 

 في -ھذا ھو ما استخدمناه في المثال السابق . الصحیح وكذلك ستتذكر ھذه العالقات عند تعدیل الجدول
ي ھذا العمود عند الطباعة او ُنظھره یمكننا أن ُنخف. حیث خصصنا عمودا لكتابة األسبقیة-بدایة المقالة 
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الحظ أنھ عند تغیر مواعید بعض المھام فإنك ستقوم بإعادة ترتیب المھام االخرى بنفسك . جسبما نرید
بمكنك استخدام أسھم لتوضیح األسبقیة كما فعلنا في مھمة طباعة . آخذا في اعتبارك شروط األسبقیة

.یؤدي إلى ظھور الجدول بشكل معقدغیر أن ھذا غیر ضروري وقد . وكتابة البحث

أو بیرامفیرا  MS Projectإن كنت تستخدم برنامجا متخصصا مثل میكروسوفت بروجكت -2

Primaveraستجد أنھ یمكنك تحدید عالقة المھمة بأي مھمة .  فمن الیسیر استخدام البرنامج نفسھ

 أي أسبقیة مھمة بالسبة لمھمة Predecessorاخرى بكتابة بعض الرموز البسیطة في عمود األسبقیة 
:في ھذا العمود تستخدم المصلحات اآلتیة. أخرى

fs لتعني finish to start31   أي أن ھذه المھمة ستبدا بعد انتھاء مھمة أخرى مثل أن تكتبfs 

.31فیكون معنى ذلك أن ھذه المھمة ستبدأ بعد انتھاء المھمة 

 15ssفمثل لو كتبت. لمھمة تبدا مع بدایة مھمة أخرى أي أن ھذه اstart to start أيٍ ssوكذلك 

.15فإن ھذه المھمة ستبدأ مع المھمة 

نھایة أو بدایة مھمة أخرى بزمن محدد مثل ان قبل أو بعدیمكنك كذلك أن تحدد أن مھمة ما ستبدأ

 21fs وكذلك.  بثالث ساعات31فھذا یعني أن ھذه المھة ستبدأ قبل انتھاء المھمة 31fs -3تكتب

. تعني أن ھذه المھمة تبدأ بعد نھایة مھمة أخرى بأربع ساعات4+

الشكل التالي یوضح كیفیة استخدام میكروسوفت بروجكت إلعداد الجدول الزمني للمثال السابق

من ممیزات ھذه البرامج المتخصصة أنھا لن تسمح لك أن تسجل موعد بدایة مھمة قبل موعد انتھاء 
لطباعة قبل انتھاء فمثال في المثال السابق لن تسمح لك بأن تجعل موعد بدایة ا. المھمة التي تسبقھا

كذلك فإنھ عند تحدیث الجدول وتغیر بعض المواعید فإن المھام التابعة تتغیر مواعیدھا . المراجعة
.نھایة الطباعة فإن موعد تسلیم البحث في الجدول یتغیر أوتوماتیكیاغیَّرنا موعد فمثال لو. أوتوماتیكیا

من ھذه الشبكات النوع . ت بین األعمال المختلفة یمكنك استخدام شبكة المھام والتي تظھر العالقا-3

ھذا المثال ھو مثال . Precedence Diagramالموضح في الشكل أدناه والمسمى مخطط األسبقیة 
یمكننا بمجرد النظر معرفة أسبقیة األعمال ومعرفة األعمال التي . بسیط لخطوات افتتاح مكتب للحاسوب

فعلى سبیل المثال نجد أن تركیب األجھزة لن یتم إال بعد شراء . لن تبدأ إال بعد انتھاء أعمال أخرى
.األجھزة وتشطیب المكان
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. ھذه المخططات تجعل معرفة أسبقیة المھام أمرا یسیرا ولكنھا ال تساعد على معرفة توقیت أداء كل عمل
ت یمكن ھذه المخططا. كذلك فإنھا تصبح معقدة جدا في حالة احتوائھا على جمیع خطوات مشروع كبیر

رسمھا یدویا أو باستخدام الحاسوب ویمكن الحصول علیھا من البرامج المتخصصة كبرنامج 
.میكروسوفت بروجكت

:مواقع ذات صلة بالموضوع

Dependency (Project Management) - Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_(project_management)

Create task dependencies with your project - Microsoft

http://office.microsoft.com/en-us/project/HA101130671033.aspx
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الزمنیةتأثیر األمانة في إعداد الجداول

·  ص 8:19 في 2007, 29سبتمبر 

 الصغیرة أو الكبیرة؟  للمشروعاتبإعداد الجداول الزمنیةلعل العنوان یبدو غریبًا، فما عالقة األمانة 
االمانة . بالطبع ھذا ھو سبب عدم اتباع الكثیرین لألمانة في تقدیر االوقات الزمنیة الالزمة ألداء األعمال

كثیرا ما . في إعداد الجدول الزمني ھي أن ُتقدر األوقات كما تتوقعھا بناء على المعلومات المتاحة لدیك
من أن یكون التنفیذ دائما أسرع من الجدول الزمني فالیلومھ یبالغ الشخص المسئول عن التنفیذ لكي یض

. ھذه المبالغة ھي في الحقیقة كذب وخیانة لألمانة. احد على تاخره في التنفیذ بل یشكرونھ على ذلك
یتصور البعض أن ھذا األمر ال یضر ألننا في الواقع سنقوم بالتنفیذ في أقل وقت ممكن ولكن ھذا غیر 

. استعراض التأثیرات السلبیة للمبالغة في تقدیر الجداول الزمنیةُأحاول ھنا. صحیح

تضییع الوقت في إعداد الجدول الزمني بدون داٍع: أوال

افترض أننا نرید القیام بعمل والوقت المتاح لذلك یصل إلى ثالثة أیام وھناك العدید من المھام التي سیقوم 
إن بالغ بعض ماذا یحدث. الالزم ألداء أعمالة المختلفةیقوم كل طرف بتقدیر الزمن . بھا أطراف مختلفة

األطراف أو كل األطراف في تقدیر الوقت الالزم لكل مھمة؟ إن إعداد الجدول الزمني یستغرق وقتا 
طویال لمحاولة القیام ببعض المھام على التوازي أو بدء بعض األعمال بمجرد بدء أو إنھاء أعمال 

ض الموارد المشتركة مثل أدوات النقل أو المناولة مثل سیارات النقل كذلك قد یتم تنسیق بع. اخرى
ثم نبدأ في التنفیذ فنجد أن األعمال تستغرق وقتا أقصر بقلیل ویظھر لنا أن الوقت والمجھود . األوناشو

جدول الَذین بذال إلعداد الجدول الزمني لم یكن لھما داٍع ألن وقت التنفیذ أقصر بكثیر وكان یمكننا إعداد 
.زمني بسیط بحیث تتم كل مھمة على حدة ولكننا بذلنا جھد كبیر إلعداد جدول زمني معقد

فشل عملیة تنسیق الموارد: ثانیا

في المثال السابق نجد ان عملیة تنسیق الموارد المشتركة قد انھارت تماما عند التنفیذ ألن األعمال كلھا 
 تتم في غیر موعدھا وبالتالي فإن االحتیاج إلى الموارد المشتركة مثل األوناش مثال ال یتبع الجدول

.الزمني وقد یحدث تعارض بین مھمتین أو أكثر

ضیاع فرصة انھاء األعمال مبكرا: ثالثا

السبب ھو أننا قد . قد یصل األمر أننا ال نستطیع انھاء األعمال على الرغم من التقدم الكبیر في التنفیذ
التالي فقد تتوقف نكون بحاجة لمعدة نقل كبیرة وقد تم تحدید موعد تأجیرھا بناء على الجدول الزمني وب

كذلك قد یتوقف العمل في انتظار خبیر ). مثل ونش أو سیارة نقل(األعمال في انتظار وصول ھذه المعدة 
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في ھذه الحاالت تكون المبالغة . یصل من الخارج في موعد تم تحدیده بناء على الجدول الزمني األصلي
. المختلفة سببا في تأخر التنفیذفي تقدیر االوقات الالزمة إلنھاء المھام) الكذب المتعمد(

افترض أن . افترض أننا بصدد تقدیم منتج جدید لألسواق وبالتالي أعددنا خطة للتصنیع وخطة للتسویق
التصنیع حتى الوصول إلى بدایة اإلنتاج تحتاج ثالثة أشھر ولكن مسئول اإلنتاج زعم أنھا تحتاج إلى 

. ق للترتیب لحمالت دعائیة للمنتج بعد ستة او سبعة أشھرسبعة أشھر مثال ولذلك فقد قام مسئول التسوی
ما الذي یحدث عندما نكون قادرین على بدء اإلنتاج بعد ثالثة أو أربعة أشھر؟ إن تغییر خطط التسویق قد 

یكون غیر ممكن في ذلك الوقت وبالتالي قد نضطر أن ننتظر إلى نھایة الستة او السبعة أشھر حتى نبدأ 
.یخفى علیك ما قد ینتج عن ذلك خاصة في حالة وجود منافسة في السوقوال . في البیع

تعطل العمل بسبب مھام غیر رئیسیة: رابعا

 أنھ یحتاج خمسة أیام للقیام بأعمالھ بینما -مثال-افترض أننا نقوم بصیانة مصنع وقال المسئول المیكانیكي 
في ھذه الحالة قد یقرر طرف آخر القیام بأعمال . ھو في حقیقة األمر یتوقع أال یتجاوز ثالثة أو أربعة أیام

ھذه األعمال قد ال تكون .  خمسة أیامتستغرق خمسة أیام ألن المصنع لن یعمل بحال من األحوال إال بعد
ثم عند . رئیسیة ویمكن تأجیلھا ولكنھ یتم تنفیذھا باعتبار أنھا لن تسبب أي تاخیر في تشغیل المصنع

 المیكانیكیة قد انتھت في أربعة أیام وال نستطیع تشغیل المصنع نتیجة القیام التنفیذ تجد أن األعمال
.باألعمال غیر الرئیسیة

صعوبة تنسیق األعمال عند التنفیذ: خامسا

یتسبب ھذا األمر في أن یفقد الجدول الزمني معناه وتكون ھناك حاجة إلعادة التنسیق بین األطراف 
فقد یكون أحد . ھ أو على األقل یتسبب في بعض المشاكل والصعوباتالمختلفة وھو ما قد َیَتَعذر فعل

.األطراف غیر مستعد لھذه التغییرات وقد یمكنھ تلبیة التغییر ولكن بمقابل مادي أو إجھاد للعاملین

سوء تنظیم العمالة: سادسا

عندما . جازاتمن ضمن فوائد الجداول الزمنیة أنھا تساعدنا على تنظیم العمالة وتنظیم الراحات واأل
یكون ھناك جدول زمني لمدة أسبوعین مثال في عمل مھم فإننا نقوم بتنظیم جداول الحضور بناء على 

إن أمكننا إنھاء العمل في أسبوع واحد فإننا نكون قد فوتنا الفرصة على كثیر من العاملین ألخذ . ذلك
.راحات أو اجازات

فقدان الثقة في الجداول الزمنیة: سابعا

لنتائج الخطیرة للمبالغة الُمَتعمَّدة في تقدیر أوقات األعمال ھو أن جمیع األطراف تبدأ في التعامل مع من ا
في ھذه . الجدول الزمني على أنھ مجرد استكمال أوراق وأنھ من الطبیعي أال یكون لھ عالقة بالواقع

.وتصبح سمة من سمات العملالحالة یصبح الجدول الزمني بال فائدة وتنتشر الفوضى في تنفیذ األعمال 

إن الھدف من الجداول الزمنیة ھو تنظیم العمل ولكن بدون تحري الصدق في إعداد الجداول الزمنیة 
وھناك الكثیر من أدوات اإلدارة التي قد یتم تطبیقھا بھذا الشكل لمجرد أن نقول . تصبح مضیعة للوقت

.  التنفیذ عن الجدول الزمني ھو أمٌر وارد الحدوثقد یقول قائل ولكن اختالف زمن. إننا ُنطبق كذا وكذا
نعم ھذا وارد، ولكننا یجب أال نتعمده وإال نكون ُمضللین لكل من یقرأ الجدول الزمني فنحن نوھمھ أننا 
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كذلك فإنھ عند إعداد الجدول الزمني بشكل جید فإن االختالف في معظم . نحتاج وقتا أطول مما نتوقع
وبالتالي یمكن التعامل معھ ولن یكون كثیرا أي لن یكون في كل األعمال ولكن األحیان لن یكون كبیرا 

.سیكون في بعضھا


